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و   دی( قانون رفع موانع تول19در ماده )

کشور اشاره شده که  ی ارتقا نظام مال

 رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز

ها و  بانک هیکل قیمکلف است از طر

  یو خصوص یدولت یمؤسسات اعتبار

  ،یعامل،  در صورت درخواست متقاض

متناسب با بازپرداخت هر بخش از 

ماده مشهود   نیآنچه که در ا

است، الزام به درخواست  

از  یجهت بهره بردار یمتقاض

باشد که با   ی م تیموقع نیا

و   یتوجه به ضعف اطالع رسان

 یگاهاً، عدم انتقال سهو

  نیا رندگان، یاطالعات به وام گ

اتاق بازرگانی  

ارجاع   -فارس

به شورای  

 گفتگوی مرکز
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  یبه واحدها یپرداخت التیتسه

  یها قه یوث ینسبت به آزادساز ،یدیتول

  زانیمتناسب با م قهیوث لیتبد ای مازاد و 

و   دی اقدام نما التیتسه  ماندهیباق

وکالت بالعزل از   افتیدر

بابت   گذارانقهیو وث  رندگانیگالت یتسه

ها و مؤسسات وثائق در رهن بانک

 ممنوع است. یو خصوص یدولت یاعتبار

افتد. لذا   ی مهم اتفاق نم

  یگردد به جا ی م شنهادیپ 

در صورت درخواست   "جمله 

بانک    " ؛، از جمله  "یمتقاض

استفاده گردد.    "مکلف است

  یعل نکهیبا توجه به ا نیهمچن

  یدیتول یواحدها ی رغم تقاضا

 نیاستفاده از ا طیواجد شرا

بر آزاد   یقانون و ارائه تقاضا مبن

وثائق ، شاهد عدم اقدام   یساز

مهم   نیا یبانکها در اجرا

  گرددیم شنهادی. لذا پ میهست

ن یعدم تمک ییضمانت اجرا

ماده   نینمودن ا ییاجرابانکها و 

صراحتا مشخص و به بانکها و  

 اعالم گردد.  یموسسات اعتبار
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و   دی( قانون رفع موانع تول51در ماده )

در  لیکشور،  جهت تسه ی ارتقا نظام مال

بانک ها مکلف شده   ،یگذار قهیامر وث

مفروز و   تیمالک  یاند که اسناد رسم

 یو محل اجرا یکشاورز یمشاع اراض

  یقراردادها  ،یکشاورز یطرح ها

وزارت   یو دولت یمل یاراض یواگذار

  ی لیتبد  عیصنا ،یجهاد کشاورز

را به   ییو اسناد منازل روستا یکشاورز

و  یبخش کشاورز یوام ها قهیعنوان وث

 د. رنیذپ ییروستا

ماده مشهود   نیآنچه که در ا

  یبانکها نیب کیاست، عدم تفک

باشد که   یم یو خصوص یدولت

  ی را از بانکها فیابهام تکل نیا

 یو موسسات اعتبار یخصوص

از  یخصوص یبرداشته و بانکها

طرح به  یقبول محل اجرا

  یم یری جلوگ قهیعنوان وث

گردد   ی م شنهادی. لذا پ ندینما

های  کلیه بانک "عبارت

خصوصی و دولتی و موسسات  

  یاتاق بازرگان 

ارجاع   -فارس

  یبه شورا

 مرکز یگفتگو
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ماد    نیدر ا "مالی و اعتباری

 گنجانده شود.
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 قهیقانون عدم الزام سپردن وثبر اساس 

 ری ها و ساها و دستگاهبه بانک یملک

و به  یدولت  یهامؤسسات و شرکت

و  یگذارهیسرماامر   لیمنظور تسه

  یهادر طرح شتریاشتغال ب جادیا

 1380مصوب سال   یو صادرات یدیتول

ها و  اشاره شده است که؛  بانک

مؤسسات و    ریها و سادستگاه

موظفند به منظور  ی دولت یهاشرکت

بازپرداخت اعتبارات خود نسبت  نیتضم

ضمانت و  از جمله  یق یبه اخذ وثا

و مؤسسات و    یتعهدنامه کارکنان دولت

 ستیحداکثر تا بمعتبر ) یهاشرکت

 ی( و کاالانهیماه یایبرابر حقوق و مزا

 . ندیارزش دار اقدام نما

(  774قانون، ماده ) نیبر اساس ا

که اشاره دارد که    یقانون مدن

  نیمع نیع  د یمال مرهون با

و منفعت باطل   نیباشد و رهن د 

  دیو با  ستیاست،  قابل استناد ن

  وضع قوانین جدید، قیاز طر

 حذف شود. 

  یاتاق بازرگان 

ارجاع   -فارس

  یبه شورا

 مرکز یگفتگو
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 فیو تکال فیبانکها به وظا ی بندیعدم پا

و  الزام  یمشارکت  یدر قراردادها ی قانون

بانک به انجام تعهدات خود در موعد  

مقرر، با توجه به انجام تعهدات طرف  

  یمقابل مشارکت در قراردادها

از متضرر شدن  یریو جلوگ یمشارکت

بانک عامل و    یبدعهد لیشرکتها به دل

بانکها با    یخلدا  ی منافات بخشنامه ها

و   لیو ستاد تسه یمصوبات بانک مرکز

قرارداد  لیعدم تحوو   دیرفع موانع تول

 یبه مشتر یبانک و مشتر  نیما ب

الزام بانکها به انجام مفاد  

پول و  یشورا نیقراردادها و قوان

  ییضمانت اجرا فیاعتبار و تعر

 بانکها  نیجهت عدم تمک

  یاتاق بازرگان 

ارجاع   -فارس

  یبه شورا

 مرکز یگفتگو
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 یدر پرداخت تعهدات فرد یناتوان 5

  یالزم است ضوابط یبانک مرکز

کند که در صورت  حیرا تشر

  یهابنگاه ی کل  ییعدم توانا 

 التیدر بازپرداخت تسه یدیتول

و   د یتوقف کامل تول ا یماخوذه و  

 حیدر صورت درخواست صر ای

ها و موسسات بانک ان،یمتقاض

  افتیبه موقع جهت در یاعتبار

و ضرر   ی بده عتریهر چه سر

نسبت   دیتول یکمتر به واحدها

  ییبه اعمال اقدامات اجرا

  ل یبه دل نکهیمبادرت ورزند. نه ا

شدن روند اجرا،   یتعلل و طوالن 

  ی واحدها التیتسه ی بده

آنها   قیبرابر با ارزش وثا یدیتول

 کمتر از آن شود. یو حت

  یاتاق بازرگان 

ارجاع   -فارس

  یبه شورا

 مرکز یگفتگو

 

 
 

 

 

 

 


